Proiect de lecție

Unitatea de învățământ :
Data:
Profesor :
Clasa : a VIII-a efectiv : 10 B F 12
Loc de desfășurare : sala de sport
Temele lecției :
1. Dezvoltarea calității motrice viteza – dezvoltarea vitezei de reacție şi de execuţie la stimuli
auditivi;
2.Gimnastică acrobatică – consolidarea săriturii cu sprijn depărtat peste capră ;
3. Consolidarea deprinderi motrice utilitar-aplicative invățate, executate printr-un traseu
utilitar-aplicativ;
Competențe specifice:
2.3. Efectuarea exerciţiilor pentru dezvoltarea calităţilor motrice combinate;
2.1. Aplicarea noţiunilor specifice dezvoltării fizice armonioase în contexte diferite;
2.2. Utilizarea măsurilor şi mijloacelor de dezvoltare fizică armonioasă în concordanţă cu
particularităţile şi interesele individuale;
Obiective operaţionale:
Sa execute cât mai corect săritura la capră;
Să cunoască fazele săriturii la capră : elan, bătaie, zbor,aterizare;
Să adopte poziţiile corecte ale corpului şi ale segmentelor acestuia în efectuarea acţiunilor
motrice;
Executarea cat mai corecta a deprinderi motrice utilitar aplicative târârea din culcat facial, mers
in echilibru si escaladarea;
Dezvoltarea capacităţii de orientare în spaţiu;
Îmbunătățirea deprinderilor motrice utilitar aplicative;
Realizarea de acţiuni motrice cu structuri diferite;
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Materiale :, fluier ,capră ,trambulină, saltele de gimnastica, banca de gimnastică, lada de
gimnastică, jaloane.
Metode : explicația , demonstrația.
Veriglie lecției
(durata)

Conținut

Organizarea
colectivului
de elevi (2-3
min)

− adunarea și alinierea colectivului
de elevi în formație de raport;
− salutul;
− verificarea prezenţei,
echipamentului şi a stării de
sănătate;
− comunicarea temelor lecţiei;
întoarceri prin săritură la stânga, la
dreapta, de pe loc (spre direcții
indicate)
Variante de mers
- mers în coloană câte unu ;
-mers pe vârfuri cu brațele sus ;
- mers pe călcâie cu mâinile la
ceafă ;
-mers pe partea exterioară a labei
piciorului ;
- mers pe partea interioară a labei
piciorului ;
-mers cu pas fandat ( mersul
uriașului) ;
Variante de alergare :
-alergare cu joc de gleznă ;
- alergare cu genunchii sus ;
-alergare cu pendularea gambei ;
- alergare laterala cu pas adăugat ;
- alergare cu pas săltat ( pasul
ștrengarului ) ;
- Alergare accelerată;
- Mers;

Pregătirea
organismului
pentru efort ( 5-7
min)

Dozare

30"
30"
30"

30"

Formatii de lucru
Indicații metodice

Metode de
evaluare

0
0
0
0
0
0
0
Lecția a început , Bună
Ziua!

Observarea
dirijată

o
o
o
o
0
0

1L (20m)
1L(20m)
1L(20m)
1L(20m)
1L(20m)
Brațele sus !
1L(20m)

Spatele drept!
1L(20m)
1L(20m)
1L(20m)
1L(20m)
1L(20m)

Privirea înainte

2L(20m)
1tură(50m)

Braț picior opus !

Observarea
dirijată.

Aprecieri
privind
corectitudine
a execuțiilor.

Atinge cu călcâiul șezuta!

Lucreazăîn linie !
Influențarea
selectivă a
aparatului
locomotor (7-8
min)

Exerciţiul 1
P.I stând depărtat, palmele pe
șolduri ;
T1-2 flexia capului înainte, arcuire
T3-4 extensia capului, arcuire ;

0000
0000
0000
4x8T
Observarea
dirijată.
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Exercițiul 2
P.I stând depărtat, palmele pe
șolduri ;
T1-2 răsucirea capului spre stânga,
arcuire;
T3-4 răsucirea capului spre dreapta,
arcuire;
Exercițiul 3
P.I- Stând depărtat, mâinile pe
șolduri;
T1-8-rotarea capului spre dreapta;
T1-8-rotarea capului spre stânga;
Exercițiul 4
P.I- Stând depărtat, mâinile îndoite
la nivelul pieptului;
T1-2-îndoirea brațelor, arcuire;
T3-4-întinderea brațelor în lateral,
cu palmele spre în sus, arcuire;
T5-8- același exercițiu;

Exercițiul 5
P.I stând depărtat cu braţele sus ;
T1-2 extensia trunchiului cu
arcuire;
T3-4 aplecarea trunchiului înainte,
arcuire;
Exercițiul 6
P.I- stând depărtat, mâinile pe
șolduri;
T1-2-îndoire laterală spre dreapta
cu ducerea brațului opus sus,
deasupra apului, arcuire;
T3-4- îndoire laterală spre stânga
cu ducerea brațului opus sus,
deasupra capului, arcuire;
T5-8-acelasi exercițiu;

4x8T

Aprecieri
privind
corectitudine
a execuțiilor.

4x8T

4x8T

Palmele la nivelul
pieptului;
Ținem ochii deschiși!

4x8T

4x8T

Brațele întinse;

Exercițiul 7
P.I. Stând depărtat;
T1-2 Fandare laterală cu arcuire pe
piciorul stâng;
T3-4. Fandare laterală cu arcuire pe 4x8T
piciorul drept;
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Picioarele sunt întinse din
articulația genunchiului și
nu se mișcă de pe sol
Exercițiul 8
P.I stând cu mâinile pe solduri;
Sărituri drepte pe ambele picioare;

Dezvoltarea
calității motrice
viteza –
dezvoltarea
vitezei de
reacție şi de
execuţie la
stimuli vizuali si
auditivi.
(4-5 minute)

2x20m
Din poziția așezat cu fața spre
direcţia de alergare, la semnal sonor
Pauză
ridicare și alergare în tempo de 3/4
activă-mers
pe distanţa de 20m;

-în coloana cate 4;

20m

Din poziția așezat cu spatele spre
2x20m
direcţia de alergare, la semnal sonor
ridicare, întoarcere spre direcția de
Pauză
deplasare și alergare în tempo de
activă-mers
3/4 pe distanţa de 20m;
20m

Din stând ghemuit cu palmele pe
sol, cu fața spre direcţia de
alergare, la semnal sonor alergare
în tempo de 3/4 pe distanţa de 20m;

Din stând ghemuit cu palmele pe
sol, cu spatele spre directia de
alergare, la semnal sonor întoarcere
şi alergare în tempo de 3/4 pe
distanţa de 20m;
Săritura în
sprijin depărtat
peste capră:
Consolidarea
săriturii cu
accent pe
departatea
picioarelor in
timpul zborului
(10-11 minute)

10 sărituri

Ex. 1- Sprijin ghemuit: săritura
dreaptă (pe verticala) cu depărtarea
picioarelor și aterizarea corectă în
stând;
Ex. 2 - Stând pe trambulină așezată
la distanță mică față de aparat,
mâinile sprijinite pe aparat, se vor
realiza bătăi succesive cu ridicarea
bazinului;

0000
0000
0000

Observarea
dirijată.

2x20m
Pauză
activă-mers
20m

2x20m
Pauză
activă-mers
20m

4x
Observarea
dirijată.
4x
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Ex. 3 -Stând pe trambulină așezată
la distanță mică față de aparat,
mâinile sprijinite pe aparat, se vor
realiza bătăi succesive cu ridicarea
bazinului și depărtarea picioarelor
lateral;
Ex. 4 - sărituri în sprijin depărtat
peste capră în lăţime, cu înălţime
mică;
Ex. 5 - sărituri în sprijin depărtat
peste capră în lăţime, cu înălţime
medie;

In coloana cate 1
4x
X
X
X
X
X

4x

Se urmărește ca săritura să
fie cât mai înaltă;
Membrele inferioare în
momentul depărtării cât
mai întinse.

4x

4x
Corectari individuale
Aprecieri individuale si
colective

Ex. 6 - elan redus de 4-5 paşi de
alergare, bătaie şi săritură în sprijin
depărtat peste capră;

Sa execute corect pasii ,
bataie pe ambele picoare
Sa execute corect
desprinderea si faza de
zbor
Sa execute faza de
aterizare corect

Consolidarea
deprinderi
motrice utilitaraplicative
invatate
(8-9 minute)

Elevii se află pe două coloane,la
semnaul dat de catre profesor se
execută alergare , târâre din culcat
facial pe două saltele pe coate și
genunchi, escaladare peste un
obstacol (lada de gimnastică ),
mers in echilibru pe banca de
gimnastică si alergare la coada
sirului.

Pe două coloane
4x

X
X
X

X
X
X

Târârea se execută cu
abdomenul lipit de sol,
privirea înainte, înaintarea
se execută cu deplasarea
unui antebraţ înainte,
urmată de deplasarea
celuilalt antebraţ, apoi
împingere.
Mersul în echilbrul se face
din mers , nu din alergare
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Aprecieri
privind
corectitudine
a execuțiilor.

Revenirea
organismului
după efort
(1-2 min )

Concluzii,
aprecieri
și recomandări
( 1-2 min)

Mers, cu exerciții/ tehnici de
respirație;
(accent pe expirație)
Mers normal cu relaxarea brațelor
și picioarelor;

- Alinierea;
- Concluzii;
- Aprecieri;
- Recomandări pentru activitatea
Independentă;
- Salutul;

50m

50m

30"
1 min
30"

În coloana câte unul
O
O
O
O
O
O
O
O
Inspiraţi !
Expiraţi
Controlul/educarea
amplitudinii/
frecvenței/
ritmului respirator
0
0
0
0
0
0
Vă aliniaţi !
În linie pe un rănd.
Drepţi !
Bună ziua !
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Observarea
dirijată.

Aprecieri.

Evaluare
finalizată cu
notarea
curentă a 2/3
elevi

